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जुन्मा काऱची गोष्ट आहे. एका छोट्मा गालात एक अबागी गयीफ 
भाणूस आऩरी आई, ऩत्नी आणण सहा भुराांच्मा फयोफय एका छोट्मा 
खोरी इतक्मा झोऩडीत याहत होता. घय इतके छोटे होते आणण भाणसाची 
खऩू गदी होती, त्माभुऱे त्मा भाणसाच ेआणण त्माच्मा फामकोच ेसायखे 
बाांडण होई.  भुरां सुद्धा खऩू कल्हा कयत आणण एक दसुऱ्माळी सतत 
बाांडत, भायाभायी कयत. थांडीच्मा काऱात जेव्हा यात्र भोठी असे आणण 
ददलस छोटा असे तेव्हा तय जीलन अधधकच कठीण होई. त्मा झोऩडीत 
ददलसबय यडणे-झोडणे आणण बाांडण चारू असे. एक ददलस त्मा अबागी 
भाणसारा ही ऩरयस्थथती सहन झारी नाही, म्हणून तो महुदी ऩुजाऱ्माकड े
सल्रा घेण्मासाठी गेरा.  





“ऩवलत्र ऩजुायी,” तो ओयडरा, “भाझी स्थथती खूऩ लाईट आहे, आणण 
ददलसेंददलस ती अजून खयाफ होत आहे. आम्ही रोक खूऩ गयीफ आहोत 
आणण त्माभऱेु नऊ रोकाांना एका छोट्मा झोऩडीत याहाले रागत ेआहे.  
ततथां खूऩ गदी आणण करकराट आहे. तमु्ही भरा भदत कया. भी तभुच्मा  
सल्राचे ऩारन कयेन”. ऩजुाऱ्माने काहीलेऱ वलचाय केरा आणण भग आऩरी 
दाढी कुयलाऱरी. ळलेटी तो म्हणारा, “भरा साांग, तझु्माकड ेएखादे जनालय 
आहे- एक–दोन कोंफड्मा?” “हो” भाणसाने उत्तय ददरे. “भाझ्माजलऱ काही 
कोंफड्मा आहेत, एक कोंफडी आणण एक फदकऩण आहे.” 
“खूऩ छान,” ऩजुायी म्हणारा. “आता त ूएक काभ कय. त्मा कोंफड्माांना, 
कोंफडीरा आणण फदकारा सदु्धा झोऩडीत तझु्माफयोफय याहामरा घेलनू मे.” 
“भी तमु्ही साांधगतल्माप्रभाणे कयेन,” भाणूस म्हणारा. तसे तय त्मारा 
ऩजुाऱ्माच्मा सल्ल्राचे आवचमय जरूय लाटरे होत.े 





घयी आल्मालय त्मा अबागी भाणसाने त्मा कोंफड्माांना, 
कोंफडीरा, आणण फदकारा त्माांच्मा घयट्मातून फाहेय काढरे 
आणण आऩल्मा फयोफय झोऩडीत घेलून आरा. 





 काही ददलसानांतय आणण आठलड्मानांतय झोऩडीत याहणे 
आधीऩेऺाही अलघड झारे. आता भायाभायी, यडणे-ओयडण्मात 
कोंफड्मा, फदक माांचहेी आलाज मभसऱरे गेरे. सुऩात ऩांखा ऩडू 
रागरा. झोऩडी तेलढीच रहान होती, ऩण भुरे भोठी होऊ 
रागरी. जेव्हा त्मा अबागी भाणसारा हे सगऱां फघलरां नाही 
तेव्हा तो ऩऱत ऩऱत ऩुजाऱ्माकड ेगेरा. 



“ऩवलत्र ऩजुायी,” त्माने यडत म्हटरे. “फघा भाझ्मा घयालय केलढे सांकट आरे 
आहे. आता भायाभायी, यडणे-ओयडण्मा फयोफय घयात प्राण्माांचेऩण आलाज आहेत. 
मामळलाम सऩुाभध्मे ऩांखे ऩडत आहेत. ऩजुायी माऩेऺा लाईट काम होल ूळकत.े 
कृऩा करून भरा भदत कया.” 
ऩजुाऱ्माने त्मा भाणसाचे म्हणणे भनाऩासनू ऐकरे. ळलेटी तो म्हणारा,  

“अच्छा, हे साांग, तझु्माजलऱ फकयी आहे का?” 
“हो भहायाज, भाझ्माजलऱ एक म्हातायी फकयी आहे. 
ऩण आता ती काही काभाची नाही.” 
“खूऩ छान,” ऩजुायी म्हणारा. “आता त ूघयी जात आणण त्मा  

फकयीरा सदु्धा झोऩडीत याहामरा घेलनू जा.” 
“हे तमु्ही काम साांगत आहात?” भाणूस यडत म्हणारा. 
“भाझां ऐक,” ऩजुायी म्हणारा. 
“घयी जा आणण फकयीरा आऩल्माजलऱ  

झोऩडीत ठेल.”  





भग तो अबागी भाणूस तोंड रटकून, ऩाम झाडत ऩयत घयी आरा.  
भग तो आऩल्मा म्हताऱ्मा फकयीरा सुद्धा झोऩडीत याहामरा घेलून गेरा. 





 काही ददलस आणण आठलड्मानांतय त्मा भाणसारा झोऩडीत 
याहणे अगदी भुवकीर झारे. आता भायाभायी, यडणे ओयडण्माफयोफयच 
प्राण्माांच ेआलाज आणण त्माफयोफय फकयीच ेसगळमाांना धक्के भायणे 
आणण मळांग भायणे सुद्धा सुरु झारे. आता भुरे अधधक भोठी झारी 
होती. आणण झोऩडी आधीऩेऺा रहान लाटत होती. 

जेव्हा त्मा अबागी भाणसारा हे सगऱां सहन झारां नाही तेव्हा 
तो ऩयत ऩऱत ऩऱत ऩुजाऱ्माकड ेगेरा. 





“ऩवलत्र ऩुजायी, भरा भदत कया!” तो जोयात ओयडरा. “आता ती फकयी घयात उड्मा 
भायत आहे, आता घयात याहणे अगदीच भुवकीर झारे आहे.” 
ऩुजाऱ्माने ळाांतऩणे त्मा भाणसाचे म्हणणे ऐकून घेतरे आणण भग त्माने वलचाय केरा. 
ळेलटी तो म्हणारा, “अच्छा भरा हे साांग, तुझ्माजलऱ एखादी गाम आहे का? तरुण 
आहे की म्हातायी माने काही पयक ऩडणाय नाही.” 
“हो ऩुजायी, भाझ्माजलऱ गाम आहे, हे खयां आहे,” त्मा गयीफ भाणसाने घाफयत 
घाफयत साांधगतरे. 
“भग तू घयी जा, ऩुजायी म्हणारा, “आणण त्मा गामीरा तुझ्मा झोऩडीत याहामरा 
घेलून जा.” 
“हे कयणां ळक्म नाही, भहायाज,”  तो भाणसू म्हणारा. 
“हे रलकय जाऊन कय,” ऩुजाऱ्माने आदेळ ददरा. 





भग तो अबागी गयीफ भाणूस हऱू हऱू घयाकड ेगेरा. 
भग त्माने उदास होलून आऩरी गाम झोऩडीत नेरी. ऩुजायी 
काम लेड ेआहेत का? त्माने वलचाय केरा. 







काही ददलस आणण आठलड्मानांतय झोऩडीची अलथथा कठीणातरी 
कठीण झारी. आता ऩरयस्थथती ऩदहल्माऩेऺा खयाफ झारी होती. आता 
प्रत्मेकजण भायाभायी कयत होता, कोंफड्मा सुद्धा. फकयी ऩुया ददलस उड्मा 
भायत अस.े गाम आऩल्मा ऩामाांनी प्रत्मेक गोष्ट ऩामदऱी तुडलत होती. 
आऩरी दमनीम अलथथा फघून भाणसारा वलवलास लाटत नव्हता. ळलेटी 
जेव्हा त्मारा सहन झारे नाही तेव्हा तो ऩयत ऩुजाऱ्माकड ेभदत 
भागामरा गेरा. 



“ऩवलत्र ऩजुायी,” तो भाणूस जोयात ओयडरा. “भरा लाचला, भरा भदत 
कया, भाझे आमषु्म फयफाद होत आहे. गाम प्रत्मेक गोष्ट ऩामदऱी तडुलत 
आहे. घयात वलास घ्मामरा जागा नाही. आता ऩरयस्थथती सहन होत 
नाही भरा. भरा मातनू फाहेय काढा.” 
ऩजुाऱ्माने त्माचे ऐकरे आणण वलचाय केरा. ळलेटी तो म्हणारा, “अच्छा, 
मभत्रा त ूआता घयी ऩयत जा आणण घयातल्मा सलय प्राण्माांना घयाफाहेय 
काढ.” 
“भी आत्ता ऩऱत जातो. आणण हे काभ रगेच कयतो,” तो भाणूस 
म्हणारा. 







त्मानांतय तो अबागी भाणूस ऩऱत ऩऱत घयी 
आरा.त्माने आऩल्मा छोट्मा झोऩडीतून गाम, फकयी, 
कोंफड्मा, फदक मा सगळमाांना रगेच फाहेय काढरे.  





त्मा यात्री तो गयीफ भाणूस आणण त्माचा सगऱा 
ऩरयलाय खऩू ददलसानांतय ळाांत झोऩरे. आनांदाने ते झोऩरे. 
त्मा यात्री कोणत्माही प्राण्माच ेओयडणे, ककां चाऱणे नव्हते. 
सगळमाांना वलास घ्मामरा खऩू जागा होती. 

दसुऱ्मा ददलळी तो गयीफ भाणूस ऩुजाऱ्माकड ेधालत 
ऩयत आरा. 

  



“ऩवलत्र ऩुजायी,” त्माने आनांदाने यडत म्हटरे, “आऩरां खऩू 
खऩू आबाय! आऩल्माभुऱे भाझ ेजीलन ऩदहल्माऩेऺा अधधक चाांगरे 
झारे. झोऩडीत आता पक्त भाझा ऩरयलाय याहतो. आणण तोही 
ळाांतीने. भी खऩू आनांदात आहे आणण तुभच ेआबाय भानु इस्च्छतो. 
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